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التفكير في تنمية  (  TRIZتريز ) نظرّيةقائم عمى  تعميميّ استخدام برنامج ب تدريس العموم أثر

 األساسيّ في مادة العموم لدى طمبة  الصف الرابع  اإلبداعيّ 
 
 حمد القرارعةأ       ميسون تركي الخوالدة
 

 الُممخَّص
 اإلبداعيّ ( في التفكير TRIZتريز) نظرّيةقائم عمى  تعميميّ برنامج  مأثر استخدااستقصاء  إلىىدفت ىذه الدراسة 

ًا مبنيًا تعميميّ الباحثان برنامجًا  ىدف الدراسة صممأفي مادة العموم، ولتحقيق  األساسيّ لدى طمبة الصف الرابع 
د )ب(، وقد تّم التأكّ  الشكميّ  اإلبداعيّ ستخدم اختبار تورانس لمتفكير اُ و ،(TRIZ)تريز نظرّيةعمى عشرة مبادئ من 

( طالبًة وطالبًا من الصف الرابع  ٗٓٔأفرادىا )  دقت الدراسة عمى عينة عدمن صدق وثبات األدوات، وُطبّ 
 الثنائيّ  التباينتحميل و ة، واالنحرافات المعياريّ  الحسابّيةستخدم لتحميميا المتوسطات األساسّي، وبعد جمع البيانات اُ 

(2 Way ANOVA وتحميل ،)الثنائيّ  تباينال ( 2المصاحب Way ANCOVA.) 
 الكميّ  اإلبداعيّ التفكير  ية فة لصالح المجموعة التجريبيّ نتائج الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصائيّ وأظيرت 

لصالح  ةإحصائيّ (، كما كانت الفروق ذات داللة األصالة) الطالقة، المرونة، اإلبداعيّ وفي ميارات التفكير 
 ة ولصالح اإلناث. ة  لصالح المجموعة التجريبيّ وجود فروقات ذات داللة إحصائيّ  إلىالذكور، كما أشارت 

 .تريز في تدريس العموم  نظرّيةوأوصت الدراسة باستخدام 
 .        ، اختبار تورانساإلبداعيّ تريز، التفكير  نظرّية، تعميميّ : برنامج  ةالكممات المفتاحيّ 

 
 
 

The Effect of Using an Educational Program Based on (TRIZ) 

Theory on Creative Thinking f or Fourth Graders in Science 
 

Abstract  
 

         This study aimed at investigating the effect of using an educational Program Based on 

(TRIZ) theory on creative thinking among basic class students In Science 

The researchers designed an Educational program based on ten principles from TRIZ theory, 

and used Torrance creative thinking Test (B). The validity and reliability of the study 

Instruments were verified. The sample of this study consisted of (104) male and female 4
th
 

students from Bseira directorate of education schools. It was divided into two groups. The 

means, standard deviations, two-way Anova and Ancova were used in analyzing the results. 

The results of the study indicated that there were statistically significant differences in 

developing total creative thinking and creative thinking skills (flexibility, originality, and 

Fluency) in favor of male students. 

      The researcher recommends applying TRIZ theory in teaching science. 

Key words :   

Teaching programmer theory, creative thinking, Torrance Test. 
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 المقدمة  
ل في رات وتحديات تتمثّ ، والتطور التكنولوجي متسارع األحداث؛ وتغيّ تجتاح العالم ثورة تتمثل في االنفجار المعرفيّ 

 التربوّيةمما ُيحّتم عمى المؤسسات  الكبير من المشكالت التي تواجو العالم في جميع االتجاىات والمجاالت؛ الكمّ 
دارة مدرسيّ تعميميّ ة التطوير كافة عناصر العمميّ  ة، وبيئة ة من أىداف، ومحتوى، وأساليب تدريس، وأساليب تقويم، وا 

رات، واكتساب قدرات م عمى التّكيف مع ىذه التطوّ وذلك لتحقيق أىداف التربية الُمتمثمة في مساعدة المتعمّ  ،ةتعميميّ 
 و، وتوظيف المعرفة في الحياة.أنماطنو من البحث واالكتشاف، وتنمية التفكير بمختمف تمكّ ة عقميّ 

ة من العموم وتحقيق األىداف المرجوّ  جمناى العديد من الحركات والمشاريع لتطوير ولقد شيد الميدان التربويّ       
:  (C&SS، والتناسق) ومن ىذه المشاريع: مشروع المجال التتابع والمستوى المحميّ  تدريسيا عمى المستوى العالميّ 

Coordination  and Sequence , Scope   ّالمتحدة  الوالياتة لمعممي العموم في تو الرابطة القوميّ الذي تبن
دًا عمى مبدأ التكامل بين ل ىذا المشروع مبادرة إلعادة بناء مناىج العموم مؤكّ ، ويمثّ ٜٜٓٔ(عام NSTAة ) األمريكيّ 

متو الذي قدّ  ( Project 2061) ٕٔٙٓات العمم؛ كما جاء مشروع ن عمميّ تتضمّ  ة المختمفة، وأنْ مواد العموم الطبيعيّ 
عموم، ويرتكز عمى عدة مبادئ من أىميا: االعتماد عمى ة لتقدم العموم بيدف تحسين تعميم الالرابطة األمريكيّ 

، ة البحث العمميّ ، ومنيجيّ اإلبداعاستخدام ميارات التفكير،و  ىاالستقصاء كجزء من طبيعة العمم، والتركيز عم
كساب المتعمم المعرفة المياريّ  ير ضرورة تنمية التفك ىدت منظمة اليونسكو عم، كما أكّ عالمجتم قضاياة لمتعامل مع وا 

 (.ٕ٘ٓٓوراشد،  وسعوديّ  لدى الطمبة )النجديّ  والخيال العمميّ 

وقد شيد األردن اىتمامًا كبيرًا في تطوير المناىج بشكل عام، ومناىج العموم بشكل خاص، بدأت بحركة التطوير 
ة، وربط المعرفة دت عمى ثالثة مرتكزات ىي: تنمية التفكير، ومراعاة الفروق الفرديّ والتي أكّ  ٜٚٛٔعام التربويّ 

كيف تتعمم، وميارات  مْ يا: تعمّ ميارات أىمّ  ىز عمإذ ركّ  ،مشروع االقتصاد المعرفيّ  طمقأُ ٖٕٓٓ في عامو بالحياة، 
د التواصل د ىذا المشروع عمى ضرورة إعادة النظر في وأكّ  ارة الذات واتخاذ القرار المسؤول.والتفكير، والقيادة، وا 

يكون الطالب محور  ىداف، والمحتوى، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، وأنْ جميع عناصر المنياج ومنيا األ
 (. ٕٕٔٓ) وزارة التربية والتعميم ، تعّممّيةة التعميميّ العممية ال
 :ُتحقق مناىج العموم األىداف التالية عمى ضرورة أنْ التربية والتعميم  وزارة ولقد أكدت

 .ة المختمفةات العمميّ ذلك من خالل استخدام العمميّ  ،ةة بصورة وظيفيّ .إكساب الطمبة ميارات عقميّ ٔ
 .ة، وتساعد في اتخاذ قرارات واعية في الحياة اليوميّ واالستيعاب من الفيم ون.إكساب الطمبة ثقافة تمكّ ٕ
شى اة، بحيث تصبح دراسة العموم وسيمة لفيم البيئة بطريقة تتمة بصورة وظيفيّ .اإللمام بالحقائق والمفاىيم العمميّ ٖ

 .(ٕ٘ٓٓ، مين) وزارة التربية والتعميملمستوى نمو المتعمّ  وفقاً  ،ليو العممإل حدث ما توصّ أمع روح العصر ومع 
ينبثق عنيا أنشطة ونماذج وطرائق  تعّممّيةة تعميميّ نظريات  لنا لتحقيق ىذه األىداف من البحث عنال بّد      

م والتعميم، واستخدام األنشطة يات التي تواجو عممية التعمّ تتغمب عمى كثير من التحدّ  ،تدريس وأساليب تقويم
عطاء المتعمّ  ة واالتجاىات ة والمعرفيّ مين الدور الفّعال لتطوير ميارات التفكير لدييم، وتنمية قدراتيم العقميّ وا 

كساب الطمبة لممفاىيم العمميّ  والميارات  موم.ة باعتبارىا من أىم أىداف تدريس مواد العة بصورة وظيفيّ وا 
 Teoriaة  )لألحرف األولى من المغة الروسيّ اختصار  يوى تريز نظرّيةالحديثة  التربوّية تومن ىذه النظريا        

Resheiqy Izobreatatelskikh Zadatch)  وتعرف اختصارًا      (TRIZ )  ّةيقابميا في المغة اإلنجميزيTheory ( 

) (TIPS)OF Inventive Problem Solving   يّ الروس نظرّيةوقد طّور ىذه اللممشكالت،  االبتكاريّ وتعني الحل 
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الحل  نظرّيةباسم  نظرّية(، وُعِرفت ىذه الٕٛٓٓن ، يال لو العديد من براءات االختراع ) غب، وقد ُسجّ ٜٙٗٔعام  التشمر
ة التي اإلبداعيّ ة، شممت مجموعة كبيرة من االستراتيجيات رة ذات قاعدة معرفيّ لممشكالت، وىي تقنية متطوّ  االبتكاريّ 

 ناجحة في كل مجاالت النشاط اإلنسانيّ  يا تستخدم طرائق حلّ بأنّ  نظرّية، وتكمن قوة ىذه الاستخدمت في حل المشكالت
  (.ٕٚٓٓجادو ونوفل ، أبووصاغتيا عمى شكل مجموعة من األدوات، يمكن توظيفيا في مختمف المجاالت ) 

وبخاصة  ،ة لممشكالتجاد حمول إبداعيّ يإ ىز عم( تركّ  TRIZتريز)  نظرّية أنّ  إلى( ٕ٘ٓٓجادو ) أبووأشار        
ة، إذ تعتمد عمى دراسات عمم النفس من خالل دراسة الروابط ة أو تقنيّ تمك المشكالت التي تشتمل عمى تناقضات فيزيائيّ 

يا ( بأنّ ( Hipple , 2002بل ياد ىلمفرد أو الجماعة، ويؤكّ  اإلبداعيّ نتاج ل واإلة عمى التحميل أوالتخيّ بين المقدرة العقميّ 
ًا، تيدف لحل المشكالت بطريقة إبداعّية ية منيجيّ ة موجّ ة نظاميّ ة معرفيّ إبداعيّ  إستراتيجيةتتكون من أربعين  نظرّية

طرق  بمعنى أنّ  و إنسانيّ توجّ  ( ذات(TRIZتريز  نظرّية ( أنّ ٕٔٔٓ، وُتضيف سممان)و إنسانيّ ذات توجّ  ابتكارّية،
بشكل  اإلبداعيّ ترتبط بالتفكير و ، كما نظرّيةطة اإلنسان وليس األداة، وىو ىدف ىذه الاستكون بو  اإلبداعو  فاالكتشا

 يجعل من ارتباطيما قوة إلطالق عنان التفكير. 
ة قاعدة معرفيّ  إلىة منتظمة تستند ( منيجيّ TRIZتريز)  نظرّية( أن ٕ٘ٓٓجادو)أبو مشار إليو في ال يويرى  سافرانسك

ة فيي ا القاعدة المعرفيّ وجود خطوات محددة واضحة في حل المشكالت، أمّ  إلى، وتشير كممة منتظمة و إنسانيّ ذات توجّ 
ل إلييا في العموم التوصّ  ًا ضخمًا من المبادئ التي تمّ مخزونًا معرفيّ  نظرّية، وتستخدم ىذه المشتقة من براءات االختراع

؛ د المتناقضات والعمل عمى إزالتياة معرفة وتحدية، وأىميّ ة والتكنولوجيّ ة وغيرىا من المجاالت التقنيّ ة والطبيعيّ يندسيّ ال
بداع.   ليكون حل المشكمة أكثر فاعمية وا 

 (:TRIZتريز) نظرّيةة لاألساسيّ االفتراضات 
 (  ٕ٘ٓٓ جادو، أبوة ىي:         ) ( عمى ثالثة افتراضات أساسيّ  TRIZ) نظرّيةتستند          

ويعتمد عميو عند تدريب الطمبة  ،المرغوب تحقيقو؛ وىذا االفتراض ميمّ  وىو اليدف النيائيّ   التصميم المثاليّ  -
 ل الحل المثاليّ عممية تخيّ  في ذىنو؛ لذلك تعدّ  والنيايةيبدأ الفرد  أنْ  أي ،نظرّيةة ليذه الاألساسيّ عمى المبادئ 

 ميمة لتحديد مسار الحل ليذه المشكمة.  بدايةفي حل المشكمة  النيائيّ 
وجدت في محاولة  نظرّيةإستراتيجيات ال ًا؛ ألنّ أساسيّ  اً عممية تحديد التناقض في المشكمة أمر  التناقضات، وتعدّ  -

لمتخمص من ىذه التناقضات بعد تحديدىا، وتحديد التناقض في المشكمة يقابل تحديد المشكمة في المنيج 
 .  العمميّ 

 نظرّيةفي  وأساسيّ  ة منتظمة، وسمسمة من الخطوات المنتظمة، وىو افتراض جوىريّ ة منيجيّ عمميّ  اإلبداع -
 (. TRIZتريز)

جادو  أبوأوردىا  استراتيجيات وتطبيقات تدريسية عمى عدة مبادئ انبثق عنيا نظرّيةولقد ارتكزت ىذه ال     
 ( كما يمي: ٕٗٓٓ)

 : Segmentation) ئة )مبدأ التقسيم / التجز  .ٔ
أن يصبح حل  إلىعدة أجزاء يكون كل منيا مستقاًل عن األخر  إلىوىو عبارة عن حل المشكمة بتقسيم النظام     

ذا كان النظام مجزأ فإننا نزيد في تقسيمو حتى تحل المشكمة، ومن األمثمة عمى اإل ستراتيجيات المشكمة امرأ ممكنًا، وا 
قطع األثاث لسيولة  ة قابمة لمتنفيذ، وتجزئة خطط إجرائيّ  إلى ستراتيجّية: تقسيم الخطط اإلدأالتي تنبثق عن ىذا المب

 إلى، وتقسيم الطمبة أجزاء إلى، وتقسيم دراسة جسم اإلنسان أجزاء لتسيل دراستو إلى، وتقسيم النبات التعامل معيا
 مجموعات وىكذا...   .
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 : ( Separation / Extraction ) الفصل / االستخالص .مبدأ2

، األشجار، ومن أمثمة ذلك:  تقميم ص منياتعمل جيدًا لمتخمّ  نات التي الالمكوّ يقوم ىذا المبدأ عمى فصل    
زالة األفرع  زالة النباتات الضارة فييا، بغير المرغو وا   ، وفصل السكر عن األطعمة.والتعشيب وا 

 :Color Changes)مبدأ تغيير المون ) .ٕ
ة درجوة شووفافيّ  تغييوور إلوىالمشوكمة بتغييوور لوون الشويء أو تغييوور لوون بيئتوو الخارجيووة، إضوافة  وىوو عبوارة عوون حولّ     

ونيا حسب البيئة التي تتواجد ر لاألفاعي التي تغيّ  اة بيئتو الخارجية مثال ذلك: الحيوانات ومنيالشيء أو درجة شفافيّ 
ة ر لونيا حسب درجة الحموضة، عمل زاويوة خضوراء فوي الغرقوة الصوفيّ يّ يتغ ساد الشموكذلك النباتات كورقة عبّ  ،بيا

 لخ.إلمنباتات دائمة الخضرة ...
 (: ( Use Cheap Replacements Eventsمبدأ استخدام البدائل الرخيصة -  ٗ

ا بداًل من ي  ة قصيرة نسبالمشكمة باستخدام األشياء رخيصة الثمن التي تستخدم لفترات زمنيّ  وىو عبارة عن حلّ        
ل استعمة أطول نسبيًا، ومن تطبيقات ذلك: اتستخدم لفترات زمنيّ  التي يمكن أنْ  ،استخدام تمك األشياء غالية الثمن

ة ع المناديل الصحيّ يتصنومقالم وحافظات كتب، و  ة الرخيصة في الحفالت والمناسباتاألكواب واألطباق البالستيكيّ 
 القماش. بدلة اظات األطفال من مواد رخيصوحفّ 
 (: Merging  Combiningالدمج/ الربط ) مبدأ. ٘

تقوووم  ياألنظمووة التوو بووين األشووياء أو مووانيّ أو الز  المشووكالت عوون طريووق الووربط المكووانيّ  ة حوولّ وىووو عبووارة عوون إمكانّيوو     
ي المتماثموووة التوووي توووؤدّ نوووات عووون ربوووط األشوووياء أو المكوّ  سوووتراتيجّيةر ىوووذه اإلات ووظوووائف متشوووابية أو متجووواورة، وُتعّبوووبعممّيووو

عةن  لكن ح ر نك م ناص  نا   ومن   ألمملةن والزموان، حيث تكون متجاورة من حيوث المكوان ب ،ات متقاربةوظائف وعمميّ 

ننكةمننن ن    ننت امنناص و م نناص ماننن ي     ألكعامنن   ننت وقنن، ماننن ، وألكانن   كةمبارينناخ، وأل ابننارألخ  ألكلا ىي نن، وقنننىألخ  ا  

 بإزىار النباتات.  عالربي فصل ، وربظربظ اما ت   ص،وشهك رمضا

 (: Blessing in Disguiseالنافع )  إلىمبدأ تحويل الضار  - ٙ
 ةإيجابيّ ة في البيئة لمحصول عمى آثار المشكمة باستخدام العناصر أو اآلثار الضارّ  وىو عبارة عن حلّ   

عناصر ضارة أخرى، وفي بعض األحيان يمكن زيادة  إلىة عن طريق إضافتيا ص من العناصر الضارّ والتخمّ 
يصنع منو لقاح،  ةتصبح مفيدة، ومن التطبيقات: سموم األفاعي الضار  أنْ  إلىالضرر أو اآلثار الناجمة عنو 

 أسمدة لمنبات. إلى النفاياتطاقة بالحرق، وتحويل  إلى النفاياتوتحويل 
 :(    (Local Qualityة ة المكانيّ النوعيّ  . مبدأٚ

ة  األداء في كل جزء أو المشكالت التي تواجو النظام عن طريق تحسين نوعيّ  ويقوم ىذا المبدأ عمى حلّ        
، وكوذلك عون ةبيئتوو الخارجّيوموقع من أجزاء ىذا النظام، وذلك من خالل تغيير البيئوة المنتظموة لمنظوام نفسوو أو 

ر لو ذلك، وأخيورًا عون طريوق االسوتفادة أفضل الظروف التي توفّ  ىيعمل عمجزء من ىذا النظام  طريق جعل كلّ 
تحقيووق  ة وظووائف أخوورى مفيوودة، وبووذلك يووتمّ أداء وظيفووة جديوودة أو عوودّ  عمووى قووادراً جووزء فووي النظووام بجعمووو  موون كوولّ 

ة، فيّ ة فووي الغرفووة الصووتعميمّيوووموون التطبيقووات: تجديوود الوسووائل ال ألجووزاء النظووام، ةة المكانّيوواالسووتفادة موون الخاصوويّ 
ارة بوأجيزة تعبئة السيارة بأحسن أنواع الوقود، واستبدال بعض العدد الثقيمة بأخرى متعددة األغراض، وتزويد السويّ 

وخاصووة فووي غوورف األطفووال، والغوورف  ،ة واليوودوءج اإلضوواءة لمووتحكم بدرجووة الرومانسوويّ السوورقة، وتوودرّ  دإنووذار ضوو
 ة.الصفيّ 
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 : Self-Service )ة ) .مبدأ الخدمة الذاتيّ ٛ
ويقوم ىذا المبدأ عمى جعل النظام قادرًا عمى خدمة ذاتو من خالل القيام بوظائف مساعدة، واستخدام المصادر    

المشكالت من خالل تصميم النظام أو  فات المواد، والطاقة، ويمكن استخدام ىذا المبدأ في حلّ الميدورة، ومخمّ 
لممزروعات  شارب المدارس أو المساجد والبيوت لعمل ريّ تطويره، ومن األمثمة: استغالل المياه الميدورة من م

رة ًا بمجرد الوقوف أمامو، و بعض السيارات المتطوّ اب في البنوك والفنادق تمقائيّ بو ، و نظام فتح األبشكل تمقائيّ 
 تربط حزام األمان بمجرد جموس السائق في السيارة عمى كرسي السيارة.  

  العمل القبميّ  -ة(بميّ ة )القالتمييديّ  تمبدأ اإلجراءا.ٜ
لوذلك، وترتيوب  اً قبول ظيوور الحاجوة فعمّيو اً أو كمّيو اً رات المطموبوة فوي النظوام اآلخور جزئّيوىو عبارة عن تنفيذ التغيّ    

يحودث بسوبب  الوذي يمكون أنْ  ،ب ىدر الوقتمة لتجنّ ءاألشياء مسبقًا بحيث يمكن استخداميا في أكثر المواقف مال
، ومن األمثمة: تحديد لجان قبل البدء بالعمل مثل لجنة المحافظة عمى في المكان المناسب األشياءعدم وجود ىذه 

 البيئة، مياميا وواجباتيا محددة، ولجنة ترشيد استيالك الماء، و توزيع األدوار قبل البدء. 
 (: ( Inversionمبدأ القمب / العكس  .ٓٔ
كة ثابتة المشكمة وجعل االشياء أو األجزاء المتحرّ  ر معاكس لإلجراءات المستخدمة في حلّ وىو عبارة عن تغيّ   

 ، والصفوف المتحركة. عمى عقب، ومن األمثمة:  المصعد الكيربائيّ  أو الثابتة متغيرة، وقمب العمميات رأساً 
تساعد عمى  تنمية  ُيمكن أنْ ( TRIZتريز )  نظرّيةاالستراتجيات المنبثقة عن مبادئ  ُيالحظ مما سبق أنّ        

ة، وتشكل أساس النتاجات ة أو مشكالت من المواد الدراسيّ المشكالت سواء كانت مشكالت اجتماعيّ  التفكير وحلّ 
ة إلكساب الطمبة قدرة عمى تعميميّ ة الو يمكن توظيفيا في العمميّ ( أنّ ٖٕٔٓ) ة، ويشير صبري والخازميّ اإلبداعيّ 

 ة. داعيّ يا بطرق إبالتعامل مع المشكالت وحمّ 
، والمستخدم في نظرّيةالقائم عمى ال تعميميّ في البرنامج  ال االستراتيجيات ضمن الخطط المعدة طبيق ىذهوتم ت    

ات المنبثقة عن استخدام وتطبيق ىذه االستراتيجيّ  ألنّ  ة في مادة العموم؛ىذه الدراسة في موضوعات النباتات البذريّ 
في تنمية ميارات التفكير  التربوّيةق العديد من األىداف تحقّ  أنْ  نة يمكتعميميّ ة التريز في العمميّ  نظرّيةمبادئ 

المشكالت، واالستقصاء، إذ  بمياراتو لدى الطمبة، ومساعدتيم عمى حلّ  اإلبداعيّ المختمفة ومنيا : التفكير  وأشكالب
مساعدة اإلنسان عمى  األساسيّ ىدفيا  قًا من أنّ ؛ انطالتعّممّيةة التعميميّ ة الفي إغناء العمميّ  اً إيجابيّ  نظرّيةتسيم ىذه ال

 المشكالت التي تواجيو في مختمف المجاالت. حلّ 

في تدريس العموم؛ إذ ورد في  اإلطار العام  ةمن أىم أىداف التربية وخاص اإلبداعيّ  رولّما كان التفكي    
و أنماطلطمبة ميارات االستقصاء والتفكير بو يجب التركيز عمى إكساب اأنّ  األساسيّ لمنياج العموم لمرحمة التعميم 

،  واالستفادة  من المعارف والبرامج الحديثة في تنمية ميارات التفكير ، والعمميّ اإلبداعيّ المختمفة كالتفكير الناقد، و 
 يو لدىره وتنمّ و يستوجب البحث عن طرق واستراتيجيات تدريس ُتطوّ (؛ فإنّ ٕ٘ٓٓالعميا )وزارة التربية والتعميم ،

 الطمبة.
 Rogers)و منتج جديد يعتمد عمى خبرات الفرد المكتسبة من البيئة عمى أنّ  اإلبداعيّ وُيعّرف التفكير     

نو من لدى الفرد تمكّ  ة استعدادّيةو حالة ذىنيّ أنّ  اإلبداعيّ ( التفكير  (Guilford,1980د، وقد عّرف جيمفور (1980,
عادة توظيف الحلّ والحس األصالةالطالقة في التفكير والمرونة و  و ( أنّ ٕٚٓٓ) ، وعرفو قطاميّ اسية لممشكالت وا 

يا من تمك المشكمة من عدة جوانب، والمرونة في حمّ   إلىالمشكالت؛ يتطمب تحديد المشكمة، والنظر  أسموب لحلّ 
و مظير من مظاىر أنّ  إلى(  فقد أشار ٕٓٔٓا عرفات )، أمّ تعميميّ خالل خبرات جديدة يكتسبيا الفرد في  الموقف ال
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بداع شيء جديد فريد، ُيحفّ الفرد يظير عند تعاممو مع المجتمع، ويتميّ  كسمو  ز الفرد عمى ز بالجّدة والحداثة، وا 
 ، واالبتكار الجديد. اإلبداع

 (ٕٚٓٓ:)قطامي ،  اإلبداعيّ ة لمتفكير األساسيّ ومن الميارات 
 :Fluencyالطالقة  .1
، أو الحمول أو الكممات، أو الطرق، أو المقترحات التي األفكاركتابة عدٍد من قدرة الفرد عمى إنتاج أو  إلىوتشير 

ل زيادة كم ض لدراستو وتمثّ ة محددة مقارنة بغيره حول الموقف الذي يتعرّ في فترة زمنيّ  ديستدعييا الفر  يمكن أنْ 
ة، والطالقة ة، والطالقة الفكريّ يّ ، والطالقة المفظشكالة ىي: طالقة األ، ولمطالقة مكونات فرعيّ األفكارالمعمومات أو 

 ة.ة، والطالقة التعبيريّ االرتباطيّ 
 :Flexibility . المرونةٕ

ر الموقووف ليكووون أكثوور مرونووة فووي توليوود مجموعووة موون االسووتجابات ة بتغّيوور الحالووة الذىنّيووالقوودرة عمووى تغّيوو  إلووىوتشووير 
 األفكووارعووة مختمفووة، وتقوواس بعوودد إلييووا الطالووب متنوّ ل التووي يتوّصوو األفكووارتكووون  لشوويء مووألوف، وأنْ   ةغيوور المعتوواد

 ة. والمرونة التكيفيّ  ة،د مظاىر المرونة وىي: التمقائيّ والمعمومات الجديدة، وتتعدّ  األفكارل في اختالف عة، وتتمثّ المتنوّ 
 :Originalityاألصالة.ٖ

تكون  ، بمعنى أنْ وموضوعات معينةيات بعيدة ألفكار ن ممارسات واستجابات غير مألوفة، والقيام بتداعوتتضمّ 
لييا، داخل مجموعة الطمبة التي ينتمي إ د، وتكون قميمة التكرارغير شائعة مع عدم تكرار الفكرة والتم يز والتفرّ 

ة تمك ة، بل تعتمد عمى نوعيّ اإلبداعيّ  األفكارة كميّ  إلىيا ال تشير عن الطالقة والمرونة في أنّ  األصالةوتختمف 
 وقيمتيا المضافة. األفكار

 Elaboration : فاضةالتفاصيل واإل .ٔ
وتعني القدرة عمى إضافة تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة، أوحل لمشكمة ما، أو ىي قدرة الفرد عمى   

 ن القدرة عمى النقد، والحكم عمى المعرفة المكتسبة.، كما تتضمّ األفكارتوضيح 
 : Sensitivity Toward Proplemsة تجاه المشكالت الحساسيّ  .2

يا قدرة الفرد عمى رؤية المشكالت أو التفكير في إدخال تحسينات (  بأنّ Guilford, 1980عرفيا جميفورد )
ن ىذه القدرة مالحظة ىذه األشياء وتعديالت أو إضاقة معرفة جديدة عمى معارف أو منتجات موجودة، وتتضمّ 

عمل عمى إعادة تنظيميا وتوظيفيا، أو إثارة تساؤالت ال ومن ثمّ  رة في محيط الفرد،غير العادية أو حتى المحيّ 
 حوليا.

ون عنوود اختيووار طرائووق يراعييووا التربوّيوو ة التووي يجووب أنْ موون العواموول الميّموو ةة  لمطمبووالخصووائص النمائّيووولمووا كانووت  
عوون  ةتكواليف؛ إذ تختمووف كوول مرحمووة عمرّيوو أقوولجيوود و  أقوولّ ة فووي األىوداف المرجوووّ  إلووىالتودريس واألنشووطة حتووى نصوول 

ز ىوذه موا يمّيو أىومّ  فوإنّ ( سونوات، ٓٔ -ٜالفئة المستيدفة من ىوذه الدراسوة تتوراوح أعموارىم بوين )  ، وحيث إنّ األخرى
ة مون المتعمم ينتقل فوي ىوذه المرحموة العمرّيو ( إنّ ٕٛٓٓ) ة كما وصفيا جان بياجيو كما أوردىا نشواتيّ المرحمة العمريّ 

، م مون خوالل األشوياء المحسوسوة، و يحودث التفكيور لديوو والوتعمّ ع اجتماعيّ لغة ذات طاب إلىلغة التمركز عمى الذات 
ر لديووو ن حسوب تفكيوره، و يتطووّ ويصوبح لديوو قودرة وموىبوة فوي ميوارة تصونيف الموضوووعات وترتيبيوا عموى أسواس معويّ 

ة، ويسوتطيع اسوتخدام يّ ة عكسولعممّيو ل الداخميّ ة  وتعني قدرتو عمى التمثّ ة أو المعكوسيّ في ىذه المرحمة مفيوم المقموبيّ 
ات اسوتخدام إسوتراتيجيّ  ة لمموضوعات المختمفة بتسمسول أفكوار مناسوب لمموضووعات التوي تطورح فوإنّ الرسوم التوضيحيّ 
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بشووكل يراعووي  والمعرفوويّ  ز موون النمووو الفكووريّ ( فووي ىووذه المرحمووة ُتعووزّ TRIZتريووز ) نظرّيووةتوودريس ترتكووز عمووى مبووادئ 
 ة لمطمبة.الخصائص النمائيّ 

 
 

 :مشكمة الدراسة
ىنالك تدنيًا في تحصيل الطمبة في المواد  الحظ الباحثان من خالل متابعة تدريس العموم في المدارس أنّ       
ة في العموم منيا: الدراسات الدوليّ  دراساتذلك العديد من ال إلىت أشار  العموم خاصة، وقد  ة عامة وفيالدراسيّ 

 المختمفة التفكير انخفاض مستوى تحصيل الطمبة في ميارات إلىالتي أشارت ، TIMSS)ات)والرياضيّ 
 ذلك إلىكما أشارت  (،ٕٔٔٓة،لتنمية القوى البشريّ  المسألة ) المركز الوطنيّ  االستنتاج والفيم واالستيعاب وحلّ ك

) وزارة  األساسيّ الذي ُتجريو وزارة التربية والتعميم في مختمف المواد الدراسّية لمصف الرابع  نتائج االختبار الوطنيّ 
الطمبة  نّ أالمعرفة   ألكشامة  كمهارألخ ألقا ا    ألكاقىيم    اائ  ألكنرألس  ألكىطن   دت (، كما أكّ ٖٕٔٓالتربية والتعميم ، 

دارة ،واالسترجاع، والتقييم ،اإلبداعيّ والتفكير  ،ما يزالون يواجيون صعوبة في ميارات حل المشكالت  ،المعمومات وا 
 )المركز الوطنيّ  ة التعميم وتحسين أداء الطمبةلالرتقاء بنوعيّ  وواسعاً  المجال ما يزال متاحاً  أنّ  توالتواصل، وأكد

مد عمى ة تعتاعتماد معممي العموم طرق تدريس اعتياديّ  إلى( ، وقد ُيعزى ىذا التدني ٕٗٔٓ،ةلتنمية القوى البشريّ 
ة ة لتنمية مياراتو العقميّ عل مع المادة الدراسيّ ؛ مما ال يتيح الفرصة لمطالب لكي يتفاالتدريس المباشر والتمقين

  .المختمفة
( في التفكير TRIZتريز)  نظرّيةقائم عمى  تعميميّ فقد جاءت ىذه الدراسة الستقصاء أثر برنامج  ،وعميو

 .األساسيّ في مادة العموم لطمبة الصف الرابع  اإلبداعيّ 
 وتنحصر مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

 ُتعوووزى اإلبوووداعيّ فوووي  ميوووارات التفكيووور  =α )0.05ة عنووود مسوووتوى داللوووة  ) توجووود فروقوووات ذات داللوووة إحصوووائيّ ىووول 
 والتفاعل بينيما؟ لمتغيرات  طريقة التدريس والنوع االجتماعيّ 

 
 

 ة الدراسة:فرضيّ 

بوين الطمبوة  إلبوداعيّ ا(في ميارات التفكيور =α 0.05ة عند مستوى داللة ) ال توجد فروقات ذات داللة إحصائيّ       
تعوزى  ،ةيدرسون بالطريقة االعتيادّيو نونظرائيم الذيتريز  نظرّيةالقائم عمى  تعميميّ الذين يدرسون باستخدام البرنامج ال

 .والتفاعل بينيما طريقة التدريس والنوع االجتماعيّ   لمتغيرات
 أىداف الدراسة:

نة المتضوومّ  اإلبووداعيّ تريووز فووي ميووارات التفكيوور  نظرّيووةقووائم عمووى  تعميموويّ تسوويم الدراسووة فووي الكشووف عوون أثوور برنووامج 
 في مادة العموم. األساسيّ ( لدى طمبة الصف الرابع  األصالة، و بعاد الثالثة التالية ) الطالقة، والمرونةاأل

 ة الدراسة : أىميّ 
وعموووى  تعّممّيوووةة التعميمّيوووة فوووي الفائووودة التوووي قووود تعوووود عموووى الطالوووب كمشوووارك فاعووول فوووي العمميوووة التكمووون األىمّيووو

 لموودعوات تمبيووة الدراسوة ىووذه توأتي كمووا  ،)(TRIZتريوز نظرّيووةالمعمموين بحيووث تسواعدىم فووي بنواء دروسوويم وفوق 
 التووي ركوووزت التربوّيووةوالمقوواءات ، تالمووؤتمرا لتوصوويات والتعموويم، واسووتجابة التربيووة وزارة بيووا نووادت المسووتمرةالتي
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  ،المعمم ايمارسي التي ةالتدريسيّ  المناىج واالستراتيجيات خالل التفكير من لنحو إعما تعميملا توجيو جميعياعمى
تفيوود نتائجيووا صووانعي  ري المناىج،كمووا يمكوون أنْ ، ومطوووّ ينوقوود تعطووي تغذيووة راجعووة لممعممووين والمشوورفين التربووويّ 

 إيجوابيّ ثوٌر يكون ليا أ حديثة يمكن أنْ  نظرّيةتسميط الضوء عمى   إلىفي وزارة التربية والتعميم، باإلضافة  القرار
 .ات الحديثةيا من النظريّ خاصة أنّ  ة،تعميميّ ة الفي العمميّ 

 ة : التعريفات اإلجرائيّ 
 : تريز نظرّية

ة فوي تعمويم ات العالمّيوحودث البورامج والنظرّيوأوىوي مون   المشوكالت، لحولّ  اً إبوداعيّ  ن مبودأً ية تتضومن أربعوقاعدة معرفّيو
 التفكير.
 تريز: نظرّيةقائم عمى  تعميميّ برنامج 

ات التي تسير وفق خطوات منظمة تستخدم لحل المشكالت مجموعة من األنشطة واإلجراءات، واالستراتيجيّ 
تريز وىي:)مبدأ التقسيم / والتجزئة، ومبدأ الفصل/ واالستخالص، ومبدأ  نظرّيةمبنية عمى عشرة مبادئ من 

ة نافع، ومبدأ النوعيّ  إلى، ومبدأ تحويل الضار خيصة، ومبدأ الدمج/ الربطائل الر تغيير المون، ومبدأ البد
 .ة ،ومبدأ القمب / والعكس(ة، ومبدأ اإلجراءات التمييديّ ة، ومبدأ الخدمة الذاتيّ المكانيّ 

 ة :الطريقة االعتياديّ 
 .ىي الطريقة التي تقوم عمى التدريس المباشر بشرح المادة، وعرض أمثمة الِكتاب وتنفيذ األنشطة 

 :  (Creative  Thinking)اإلبداعيّ التفكير 
، األصالةو  وىي:المرونة، اإلبداعيّ المشكالت بتوظيف ميارات التفكير  ىو قدرة الطالب عمى حلّ     

 .اإلبداعيّ ة التي يحصل عمييا الطالب من خالل استخدام مقياس التفكير ًا بالعالمويقاس إجرائيّ  والّطالقة،
 الّطالقة :

ة محددة، وتُقاس في فترة زمنيّ  شكال، واألوالمعاني ،األفكارىي قدرة الطالب عمى إنتاج أكبر عدد من األلفاظ، و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             الشكل الخاص بالطالقة.                                                                                                         نسابالعالمة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار تور  اً إجرائيّ 

 المرونة :
بالعالمة التي يحصل عمييا  اً وتقاس إجرائيّ  ة،النمطيّ  األفكارىي التنوع في إعطاء اإلجابات، واالبتعاد عن 

 س الشكل الخاص بالمرونة.الطالب في اختبار توران
 :األصالة

ًا بالعالمة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار وُيقاس إجرائيّ  ،ىي الجدة  والحداثة في توليد أفكار جديدة  
 .  األصالةتورانس الشكل الخاص ب

 الصورة )ب( : الشكميّ  ساختبار توران
استخداًما  المعاييروىو من أكثر  ،وطنية في كثير من الدول العربية معايير، ُترجمت لو ىو مقياس عالمي لإلبداع

ة مراحل عمريّ  إلىاستخدامو في مراحل ما قبل المدرسة  :ات أىميايز ملما يمتاز بو من  ؛واالبتكار اإلبداعلقياس 
، الطالقة سويقي ويتكون المقياس من ثالثة أنشطة : األول الدوائر ،أو فرديّ  يمكن استخدامو بشكل جمعيّ  ،متقدمة
 ، والنشاط الثالث  بناء الصورة وىي عبارة عن شكل بيضاويّ المرونةخطوط منفصمة تقيس الثاني تكممة  طوالنشا

 . األصالةيقيس ميارة  
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 :حدود ومحددات الدراسة
 .ٕٙٔٓ/ٕ٘ٔٓالثاني لمعام  قت الدراسة في الفصل الدراسيّ بّ طُ  ة:حدود زمانيّ  -

تين لمبنوين والبنووات فوي لوواء بصويرا /محافظووة األساسويّ اسوة عمووى مدرسوتي القادسوية ة: اقتصورت الدر حودود مكانّيو -
 الطفيمة .

، وموضووووعات الدراسووة التووي اشوووتممت وخصائصوويا السوويكومترية تة: وىووي خاصوووة بوواألدواُمحووددات موضوووعيّ  -
 . ٕ٘ٔٓالطبعة األولى  األساسيّ ة في مادة العموم لمصف الرابع عمى موضوعات النباتات البذريّ 

 الدراسات السابقة 
ة مختمفة، ومن الدراسات التي ُأجريت في مادة تعميميّ الدراسات في ىذا المجال وفي نتاجات  إلىتم الرجوع        

(في تنمية  TRIZتريز )  نظرّيةاستقصاء برنامج مقترح مبني عمى  إلى( التي ىدفت  ٖٕٔٓالعموم  دراسة إبراىيم )
حيث ُأجريت ىذه  ،في مادة العموم لّطالب الصف األول اإلعداديّ  اإلبداعيّ التفكير  وميارات ،االستيعاب المفاىيميّ 

، ( طالباً ٖٔنة من ) قت الدراسة عمى عينة مكوّ ، و ُطبّ في مصر، و اعتمد الباحث المنيج شبو التجريبيّ  ةالّدراس
تنمية االستيعاب المفاىيمي، واستخدم اختبار )ت( لمعالجة البيانات، وأسفرت النتائج عن فاعمية البرنامج في 

 .اإلبداعيّ والتفكير 
 تريز نظرّيةمعرفة أثر برنامج قائم عمى  إلى( دراسة ىدفت ٖٕٔٓكما أجرى محمود )      

  (TRIZ وأثوره فوي تنميووة التحصويل وميووارات الحول ) ّة فووي موادة العمووم لممرحمووة اإلعدادّيو يواتخوواذ القورار فوو اإلبوداعي
لمصوف الثواني  موت أدوات الدراسوة باختبوار تحصويميّ وتمثّ  التجريبوي، استخدم الباحث المنيج شوبومصر، وتحقيقًا لذلك 

لممشوووكالت، واختبوووار القووودرة عموووى اتخووواذ القووورار، وتوووم معالجوووة البيانوووات  اإلبوووداعيّ ، واختبوووار ميوووارات الحووول اإلعوووداديّ 
ًا فوووي متوسوووطات ة إحصوووائيّ قوووات دالّووووجوووود فرو  إلوووىباسوووتخدام اختبوووار )ت( لممجموعوووات المسوووتقمة، وأشوووارت النتوووائج 

تريووز فووي التحصوويل  نظرّيووةفعاليووة البرنووامج القووائم عمووى  إلووىة، ممووا يشووير عالمووات الطمبووة لصووالح المجموعووة التجريبّيوو
 تريز في تدريس العموم.  نظرّية، وأوصى الباحث بضرورة إدخال مبادئ اإلبداعيّ والتفكير 

( TRIZلممشكالت ) االبتكاريّ الحل  نظرّيةمعرفة أثر التدريس وفق  ىإل( التي ىدفت  ٕٔٔٓوفي دراسة  التركي ) 
والقدرة عمى حل المشكالت والتحصيل لدى طالب الصف األول ثوانوي فوي مقورر األحيواء  فوي  االبتكاريّ في التفكير 

أداوت  ( طالوووٍب، َتمثموووتٓٓٔالدراسوووة مووون ) نوووت عينوووةوتكوّ  مدينوووة الريووواض، إذ اسوووتخدم الباحوووث التصوووميم التجريبووويّ 
فوي وحودة  واختبار القدرة عمى حل المشكالت، واختبار تحصيميّ  ،اإلبداعيّ لمتفكير  سالدراسة في تطبيق اختبار توران

ة بوين متوسوط أداء مجمووعتي وجوود فوروق ذات داللوة إحصوائيّ  إلىتيا من التموث، وأشارت نتائج الدراسة أيالبيئة وحم
، بينمووا لووم تكوون ىنوواك فووروق ةعمووى حوول المشووكالت لصووالح المجموعووة التجريبّيوو، والقوودرة االبتكوواريّ الدراسووة فووي التفكيوور 
 .ة بين متوسط أداء المجموعتينذات داللة إحصائيّ 

معرفة مدى فعالية برنامج تدريبي في حل مشكالت مادة العموم  إلى( دراسة ىدفت ٕٛٓٓاليادي) دوأجرى عب    
نت عينة ة، وتكوّ االبتدائيّ  ةلدى طمبة المرحم العمميّ  اإلبداع ( في تنمية مياراتTRIZباستخدام بعض مبادئ تريز) 

الدراسة فاعمية في محافظة اإلسكندرية، وأثبتت  األساسيّ من طمبة  الصف السادس  ( طالباً ٕٓٔالدراسة من )
ر في ، وأوصت الدراسة بإعادة النظالعمميّ  اإلبداع( في ميارات (TRIZتريز  نظرّيةعمى مبادئ البرنامج المعتمد 

مبادئو  جلممشكالت) تريز( ودم اإلبداعيّ صياغة مقررات الدراسة بما يتماشى مع إمكانية توظيف منيجية الحل 
 ة في المحتوى العممي.اإلبداعيّ 
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( TRIZتريز ) نظرّيةثر استخدام برنامج تدريبي قائم عمى استقصاء أ إلى( دراسة  ىدفت ٖٕٓٓجادو) أبووأجرى 
( طالب وطالبٍة من ٓٔٔنت عينة الدراسة من )في مادة األحياء لمصف العاشر، وتكوّ  عيّ اإلبدافي تنمية التفكير 

، وأسفرت الدراسة عن وجود بين مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة عين مناصفةً مدارس وكالة الغوث في األردن، موزّ 
تريز  نظرّيةة البرنامج المعتمد عمى فاعميّ  ىا يدل عم؛ ممّ ةفروقات دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبي

(TRIZ  .) 
 نظرّيوةمعرفوة أثور برنوامج قوائم عموى  إلوى( دراسوة ىودفت Vincent & Man‚  2000وموان ) فنسونتكموا أجورى     

عموى سوتة مبوادئ مون  ة البرنامج المبنويّ في مادة األحياء، وأسفرت الدراسة عن فاعميّ  اإلبداعيّ تريز في تنمية التفكير 
 .اإلبداعيّ ( في التفكير TRIZتريز)  ظرّيةنمبادئ 
تريووز  نظرّيووةمبنووي عمووى مبووادئ  ة برنووامج توودريبيّ معرفووة فاعمّيووإلى( فووي دراسووة ىوودفت ٕٔٔٓكمووا أجوورت  سووعيد )     

TRIZ) ألىوووداف الدراسوووة اسوووتخدمت  وتحقيقووواً  ةلطوووالب الصوووف الثوووامن فوووي الالذقيووو اإلبوووداعيّ (  فوووي تنميوووة  والتفكيووور
، وأسفرت النتائج عن وجود فروقوات ( طالبًا وطالبةٓٗٔقصدية مكونة من ) عينةالباحثة المنيج التجريبي، واختارت 

، وعدم وجود فروقات دالوة إحصوائيًا  اإلبداعيّ في كل من  والتفكير   ةلصالح  أداء المجموعة التجريبيّ   دالة إحصائياً 
 تعزى لمجنس.

الكشوف عون فاعميوة برنوامج  إلوى( في الدراسة  التي ىدفت  (Yiching & Minder ,2011أكد يوشنغ ومندرو      
ة، اإلبداعيّ ( لحل المشكالت TRIZة مبني عمى االنترنت قائم عمى استخدام برنامج تريز)نظام دعم القرارات الجماعيّ 

حيووث أسووفرت  ،لصووناعة فووي الصووينوتووم تطبيووق البرنووامج عمووى سووت مؤسسووات موون مؤسسووات الخوودمات وقطاعووات ا
وتوليوود  ،لحوول المشووكالت فووي تشووجيع المشوواركة الجماعيووةTRIZ) )نظرّيووة إلووىالنتووائج عوون فاعميووة البرنووامج المسووتند 

 ، وغرسيا لدى العاممين.يميا، وتقياألفكار
 نظرّيووةقيوواس فاعميووة برنووامج مقتوورح مبنووي عمووى مبووادئ  إلووى( دراسووتيا التووي ىوودفت ٕٔٔٓكمووا وأجوورت خموويس )      
، وتحقيقووًا الصووف األول الثووانوي فووي موودارس جوودةلوودى طمبووة   اإلبووداعيّ ( فووي تنميووة التفكيوور والتحصوويل TRIZتريووز)

مجموووعتين  إلووىُمقسوومات  ،( طالبووةٛ٘عمووى عينووة مكونووة موون ) الموونيج التجريبوويّ  ثووةألىووداف الدراسووة اسووتخدمت الباح
 ساختبووار توووران ( طالبووة، اسووتخدمت الباحثووة ٕٛموون) ومجموعووة ضووابطة مكونووة  ،( طالبووةٖٓونووة موون )تجريبيووة مك

، وأسفرت النتائج عن فاعمية البرنامج في تنمية التفكير واختبار التحصيل  األكاديميّ  اإلبداعيّ لقياس ميارات التفكير 
 . والتحصيل األكاديميّ  اإلبداعيّ 

تريووز فووي  نظرّيووةفعاليووة البرنووامج القووائم عمووى مبووادئ  إلووىنتائجيووا أشووارت  ُيالحووظ أنّ  بعوود اسووتعراض الدراسووات السووابقة
ة تعميميّ وتصميم المواقف ال ،فادت ىذه الّدراسة من الدراسات السابقة في المجال النظريّ ، وقد أاإلبداعيّ تنمية التفكير 

 اإلبوداعفي تدريب الطمبة وتعويدىم عموى وىي مرحمة ميمة  ،( سنواتٓٔ - ٜ) منقت عمى فئة عمرية بّ ال أنيا  طُ إ
ة في األردن في المودارس الحكومّيو -نيعمى  حد عمم الباحث -راسة األولى يا الدواالبتكار في حل المشكالت، كما أنّ 

لموووادة العمووووم،  األساسووويّ تريوووز لمصوووف الرابوووع  نظرّيوووةعموووى عشووورِة مبوووادئ مووون  اً قائمووو اً التوووي  أعووودت برنامجووو ،والخاصوووة
الشووكمي) ا(  سحيووث اسووتخدمت أغمووب الدراسووات  اختبووار توووران ،واسووتخدمت اختبووار تووورانس الشووكمي الصووورة  )ب (

 .المفظيّ 
 ة الدراسةمنيجيّ 

ة لمبنات، والقادسية األساسيّ من مدرستي: القادسية  األساسيّ تم اختيار أفراد الدراسة من طمبة الصف الرابع     
( ٗٓٔة، وبمغت عينة الدراسة )الدراسة بالطَّريقة العشوائيّ  ين بطريقة َقصِدية، وتم اختيار مجموعتة لمبنياألساسيّ 

336



 2102( 5( اجمللد )2جملت  علميت حمكمت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلمي و الدراساث العليا العدد) ,جامعت احلسني بن طالل للبحوث   جملت

 

 

 ب( يبين عينة الّدراسة حسٔعين عمى أربع شعب، والجدول )موزّ  ،( طالبةً ٛٗ( طالبًا و)ٙ٘منيم ) ،طالبًا وطالبةً 
 ، وطريقة التدريس(.مَتغيري الدِّراسة )النوع االجتماعيّ 

 (1ل )الجدو
 وطريقة التدريس( عينة الدراسة حسب متغيري الدراسة ) النوع االجتماعيّ 

 
 المجموعة

  النوع االجتماعيّ 
 إناث ذكور المجموع

 ٕ٘ ٕٗ ٕٛ ةالتجريبيّ 
 ٕ٘ ٕٗ ٕٛ الضابطة
 ٗٓٔ ٛٗ ٙ٘ المجموع

 
 أدواُت الدِّراسِة: 
 تريز: نظرّيةباستخدام  تعميميّ أواًل : البرنامج ال

( خطة دراسية في موضوعات النَّباتات الِبْذريَّة ٕٔالذي يتضمن ) تعميميّ الباحثان البرنامج ال أعدّ 
تريز  نظرّيةوتم ِبناؤىا حسب مبادئ  ، والنَّباتات الُمعراة الُبذور،والتركيب(، النباتات الُمَغطَّاة البذور ةاألىميّ )

، ومبدأ البدائل الرخيصة / واالستخالص، ومبدأ تغيير المون، لومبدأ الفص العشرة وىي: مبدأ التقسيم والتجزئة،
ة، ومبدأ الدمج ة، ومبدأ الخاصية المكانيّ ة، ومبدأ الخدمة الذاتيّ نافع، ومبدأ النوعية المكانيّ  إلىومبدأ تحويل الضار 

 . تريز المذكورة ةنظريّ مبادئ  إلىن البرنامج استراتيجيات تدريس مستندة والربط، ومبدأ القمب أو العكس، وتضمّ 
الُمَغطَّاة البذور)الزَّىِرّية(، والنَّباتات  تلموضوعات النباتافي ىذا البرنامج  تعميميّ موقف  ن كلّ وقد تضمّ 

 ما يمي : األساسيّ الُمعراة الُبذور، وَأَىمَّيَّة النَّباتات الِبْذريَّة لمصف الرابع 
 ة.تعميميّ النتاجات ال .ٔ
 .المتطمبات السابقة .ٕ

 .والمفاىيم، والمبادئ توالمصطمحاالحقائق  .ٖ
 .تريز المستخدمة في كل درس نظرّيةمبادئ  .ٗ

  .التمييد .٘
 ..  العرض واإلجراءات ٙ       
 . التقويم . ٚ        
من معممي العموم ومشرفين تربويين وأساتذة  ،وتم عرضو عمى عشرة محكمين من ذوي االختصاص        

ة، ة، والصياغة المغويّ تعميميّ يم حول الخطط من حيث: مناسبة النتاجات الأيجامعات، وُطمب من المحكمين إبداء ر 
ة في صياغة األنشطة، وتم األخذ بآراء تريز، والدقة العمميّ  نظرّيةات التدريس لمبادئ ومدى ترجمة استراتيجيّ 

جراء التعديالت المقترحة عمى البرنامج، والممحق )أ( يبين أمثمالمحكّ  ة ة من الخطط الدراسيّ مين واقتراحاتيم، وا 
 تريز. نظرّيةباستخدام  ميّ التعمّ  -تعميميّ لمبرنامج ال

 
 :اإلبداعيّ  رثانيًا: اختبار التفكي
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 ،، والمرونة(األصالة)الطالقة، اإلبداعيّ الصورة )ب( لميارات التفكير  استخدم الباحثان مقياس تورانس الشكميّ     
أفراد مجموعتي  ىلد اإلبداعيّ ، وذلك لقياس ميارات التفكير (ٖٜٛٔبترجمتو وتعريبو الشنطي )  والذي قام
 الدراسة.
 : اإلبداعيّ اختبار التفكير  صدق

ة، يتمتع ة والشكميّ ىذا االختبار بصورتيو المفظيّ  أنّ  إلى(  ٖٜٛٔ( كما أورد الشنطي ) Torranceيشير تورانس ) 
 الباحثان بصدق المحتوى الذي أشار إليو تورانس. بدرجة كافية من الصدق، وقد اكتفى محتواه

 : اإلبداعيّ التفكير ثبات   
(، وفي ىذه الدِّراسة ٖٜٛٔاختباراتو تتمتع بالثبات) الشنطي، نت الدراسات المختمفة التي أجراىا تورانس أنّ بيّ  

بة من خارج عينة الدراسة، ( طالبًا وطالٖٓ، وعددىم)األساسيّ ة من طمبة الصف الرابع ق عمى عينة استطالعيّ ُطبّ 
عادة االختبار، وبفارق زمنيّ  ن، وقد ُحِسبت ُمعامالت االرتباط بين مقداره أسبوعا وتم استخدام طريقة االختبار وا 

 إلى(، وىذا يشير ٓٛ.ٓالعالمات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وقد كان معامل الثبات لالختبار ككل )
الحالية، وممحق )ب( يبين اختبار تورانس الشكمي الصورة) ب( لمتفكير  صالحية االختبار ألغراض الدراسة

 .اإلبداعيّ 
 : اإلبداعيّ تصحيح اختبار التفكير 

ن ثالثة أنشطة؛ ولتسييل التصحيح ، ويتضمّ األصالة، و بار من ثالثة أبعاد ىي : الطالقة، و المرونةيتكون االخت
ة الثالث عمى النحو التالي : توضع عالمة الطالقة أمام الحرف)ط(، اإلبداعيّ ميارة من الميارات  تصحيح كلّ  تمّ 

اط ص لكل نش، وذلك عمى الجزء المخصّ أمام الحرف ) ص( األصالةوعالمة المرونة أمام الحرف )م(، وعالمة 
، والمرونة، المات الخاصة بكل ميارة )الطالقةوبعد ذلك جمعت جميع الع في نموذج تسجيل إجابات الطمبة،

 ،لتصحيح االختبار يّ الكم اإلبداعيّ ( ، لنحصل عمى العالمة الكمية لالختبار، تعطي عالمة التفكير  صالةاألو 
ت،  وتم لمعالما الحسابيّ ( معممات وُأخذ المتوسط  ٖ( عالمة، وقد تم تصحيح االختبار من قبل ) ٖٓوىي )

 ختبار تورانس ممحق )  ج (. االسترشاد بدليل تصحيح  ا
ة والمجموعات الضابطة في د من تكافؤ المجموعات التجريبيّ تطبيق اختبار تورانس قبل بدء الدراسة  لمتأكّ  وقد تمّ  

 يرت النتائج تكافؤ المجموعات.أظو، اإلبداعيّ اختبار التفكير 
 : رات الدراسةمتغيّ 

 رات الدراسة ىي: متغيّ        
 : رات مستقمةمتغيّ 

 ة.تريز، والطريقة االعتياديّ  نظرّيةنامج القائم عمى البر -طريقة التدريس وليا مستويان :  -

 ( . إناث، ) ذكور : النوع االجتماعيّ ر التصنيفيّ المتغيّ 
 : رات التابعةالمتغيّ 

 والمرونة(. األصالةمة في)الطالقة و المتمثّ  اإلبداعيّ التفكير ميارات    -        
 : ةالمعالجة اإلحصائيّ   

 اآلتية: ةاستخدمت المعالجات اإلحصائيّ 
 ة .واالنحرافات المعياريّ  الحسابّيةطات المتوسّ  -1

 .د من تكافؤ المجموعات لمتأكّ   التباينتحميل  -2
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 ( لإلجابة عن أسئمة الدراسة .ANCOVAالمصاحب ) التباينتحميل   -ٖ

 
 ومناقشتيا نتائج الدراسة

لمعينوة  اإلبوداعيّ ة، الستجابات الطمبة عموى اختبوار التفكيور واالنحرافات المعياريّ  الحسابّيةتم حساب المتوسطات      
 ( يوضح ذلك.ٕتريز في التدريس، والجدول ) نظرّيةة والضابطة؛ وذلك بعد استخدام البرنامج القائم عمى التجريبيّ 

 (ٕٚجدول  )
طة عمى ميارات التفكير ة والضابة لعالمات أفراد المجموعات التجريبيّ واالنحرافات المعياريّ  الحسابّيةطات المتوسّ 

 تبعًا لطريقة التدريس والنوع االجتماعيّ  اإلبداعيّ 
 

 المجموعة
 

النوع 
 االجتماعي

 
 حجم العينة

 االختبار البعديّ  االختبار القبميّ 

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

المتوسط 
 الحسابيّ 

االنحراف 
 المعياريّ 

 ٓ٘,ٔ ٔ,ٕٓ ٓ,ٕ ٔٔ ٕٛ ذكور الضابطة

 ٕٙ,ٕ ٛٗ,ٜٔ ٓٛ,ٕ ٕٓ,ٓٔ ٕٗ إناث

 ٓ٘,ٕ ٜٚ,ٜٔ ٗ.ٕ ٓٙ,ٓٔ ٕ٘ المجموع
 ٕٗ,ٔ ٗٙ,ٕ٘ ٙٛ.ٔ ٔ,ٜ ٕٛ ذكور ةالتجريبيّ 

 ٖٛ,ٔ ٓٔ,ٖٕ ٓٚ,ٕ ٜٚ,ٓٔ ٕٗ إناث

 ٓٙ,ٔ ٚٛ,ٕٗ ٕٛ,ٕ ٜٓ,ٜ ٕ٘ المجموع
لعالمووات الطمبووة  الحسووابّيةطات ة فووي المتوّسوو( أن ىنوواك فروقووًا ظاىرّيووُٕيالحووظ موون النتووائج فووي جوودول ) 

 (، وانحووراف معيوواريّ ٚٛ.ٕٗة )لممجموعووة التجريبّيوو الحسووابيّ ، حيووث بمووغ المتوسووط اإلبووداعيّ عمووى ميووارات التفكيوور 
 (.ٓ٘.ٕ) (، وانحراف معياريّ ٜٚ.ٜٔلممجموعة الضابطة ) الحسابيّ (، في حين بمغ المتوسط ٙ.ٔ)

( 2WAY ANCOVAالثنووائي المشووترك ) التبوواينتووم إجووراء تحميوول  ق موون الداللووة ليووذه الفووروق؛ولمتحقّوو
ح ( يوّضوٖوالتفاعول بينيموا، والجودول  ) ، تبعًا لطريقوة التودريس والنووع االجتمواعيّ لعالمات أفراد مجموعتي الدراسة

 نتائج ىذا التحميل.
 (ٖجدول  )

( لعالمات أفراد عينة الدراسة عمى اختبار ميارات WAY ANCOVA 2الثنائي المشترك ) التبايننتائج تحميل 
 والتفاعل بينيما  تبعًا لطريقة التدريس والنوع االجتماعيّ  اإلبداعيّ التفكير 

مجموع  التباينمصدر 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  (Fقيمة )
 الداللة

 ٕٓٓ.ٓ ٕٔ.ٕٚ ٕٓ٘.ٛٙ ٔ ٕٓ٘.ٛٙ االختبار القبميّ 

 ٖ٘ٓ.ٓ* ٕٜ,ٙٓٔ ٖٕ.ٜٕٙ ٔ ٖٕٓ.ٜٕٙ التدريسطريقة 

 ٖٓٓ.ٓ* ٓٔ,ٜٙ ٜٜ.ٕٔٗ ٔ ٜٜٓ.ٕٔٗ النوع االجتماعيّ 

طريقة التدريس* النوع 
 االجتماعيّ 

ٔٚ.ٜٛٛ ٔ ٔٚ.ٜٛٛ ٚ.ٔٓٗ *ٓ.ٜٓٓ 

   ٛٔ٘.ٕ ٓٓٔ ٓٓٛ.ٕٔ٘ الخطأ
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    ٗٓٔ ٜٕٗ.ٜٗٛ المجموع

 *دالة احصائياً 
( لطريقوة التودريس المسوتخدمة فوي تودريس Fقيمة )ف() أنّ ( ُٖيالحظ من النتائج الموضحة في الجدول )

ة (، وىي ذات داللوة إحصوائيّ ٖ٘ٓ.ٓ(، حيث كان مستوى الداللة ليا )ٕٜ,ٙٓٔة بمغت )مجموعة الدراسة التجريبيّ 
ة بوووين عالمووات الطمبوووة عمووى اختبوووار التفكيووور وجووود فوووروق ذات داللوووة إحصووائيّ  إلوووىا يشووير (، مّمووو٘ٓ.ٓ= αعنوود )

 تريز.  نظرّيةلصالح طريقة التدريس باستخدام البرنامج القائم عمى ، و اإلبداعيّ 
(، حيوث ٓٔ,ٜٙبمغوت ) ( لمنوع االجتماعيّ Fقيمة )ف() ( أنّ ٖحة في الجدول )كما ُتشير النتائج الموضّ 

وجوود فوروق ذات  إلوى(، مموا يشوير ٘ٓ.ٓ= αة عنود )(، وىي ذات داللة إحصائيّ ٖٓٓ.ٓكان مستوى الداللة ليا )
،  كموا ، ولصوالح الوذكورُتعزى لمنووع االجتمواعيّ  اإلبداعيّ ة بين عالمات الطمبة عمى اختبار التفكير داللة إحصائيّ 

(، حيوث كوان ٗٓٔ.ٚبمغوت ) ( لمتفاعول بوين طريقوة التودريس والنووع االجتمواعيّ Fقيموة )ف() يتضح من النتوائج أنّ 
وجوود أثور ذات داللوة  إلوى(، مموا يشوير ٘ٓ.ٓ= αة عنود )لوة إحصوائيّ (، وىوي ذات دالٜٓٓ.ٓمستوى الداللة ليوا )

، وعميوو لمتفاعل بين طريقة التدريس والنوع االجتمواعيّ  اإلبداعيّ ة بين عالمات الطمبة عمى اختبار التفكير إحصائيّ 
 %(.ٕٖ، وبمغ حجم األثر )ةُترفض الفرضية الصفريّ 

 نظرّيوةة لاإلبداعّيونة فوي البرنوامج القوائم عموى المبوادئ التودريس المتضومّ ات ة اسوتراتيجيّ فعاليّ  إلىوتعزى ىذه النتيجة 
الذي ساعد الطمبة عموى الفيوم والتحميول مون  ،المنبثقة عن مبدأ الفصل والتجزئة تا( ومنيا االستراتيجيّ TRIZتريز)

 األجوزاءة مثل نبوات التفواح، ودراسوة كول جوزء لوحوده موع رسوم خالل تدريب الطمبة عمى تقسيم أجزاء النباتات البذريّ 
ة إتاحوة الفرصووة لمطمبووة بحرّيوو ، كمووا توومّ اً كول مجموعووة توودرس جوزء ،مجموعووات صووغيرة إلوى، وتقسوويم الصووف وتموينيوا

د ، وىووذا مووا تؤّكووًا موون البيجووة واالسووتمتاعا خمووق جووو مّموو ،، وعوودم تقييوودىم بووالجموس فووي أموواكن محووددةلحركووة والتنقوولا
 والتمّيز. اإلبداعوجود بيئة ممتعة ُتشجع الطالب عمى  في أنّ  ةاإلنسانيّ  نظرّيةميو الع

اإلستراتيجية المنبثقة عن مبدأ االستخالص والفصل والذي يقوم عمى فصل المكونات التي ال تعمل  كما أنّ      
) التعشيب(، النباتات الضارة إزالةالضارة مثل  األشياء بإزالةإذ ساعد الطمبة في حل المشكمة ، جيدًا لمتخمص منيا

زالة األفرع المريضة، وتدريب الطمبة عمى توظيف ىذا المبدأ في الحياة وتعميمو، ومساعدتيم عمى التفكير في   وا 
مبدأ تحويل الضار  إلىالتي تستند  ستراتيجّيةذلك اإل إلى، يضاف لتي تترجم ىذا المبدأا األمثمةطرح كثير من 

 األوراقمخمفات  :أشياء مفيدة مثل إلىفات البيئة فقد تم تدريب الطمبة عمى إعادة تدوير بعض مخمّ  ،فعنا إلى
 واألوراق األشجارودفن مخمفات  ،ةسماد من خالل عمل حفر في الحديقة المدرسيّ  إلىوتحويميا  ،المتساقطة
، كما ا ينتج عنيا سماد طبيعيّ ممّ  ،وىي في وضع رطب ،وتغطيتيا وتركيا لمدة ،المدرسة ونفاياتالمتساقطة 

وىذا يتيح لمطمبة  ،ويتنج عنو خل تفاح طبيعيّ  ،ويترك لفترة في الشمس ،ةالتفاح في عمب زجاجيّ  بقاياضع ي
عادة تدويرىا أخرىالتفكير ببدائل   .لالستفادة من المخمفات الموجودة في البيئة وا 
التفكير  فيتساعد  ( ُيمكن أنْ  TRIZتريز )  نظرّيةالمنبثقة عن مبادئ  االستراتجيات ا سبق أنّ ُيالحظ ممّ 

، الُمشارة إلييا المبادئ العشرة إلىاستراتيجيات مستندة  طرحيا باستخدام في وحدة النباتات التي تمّ وحل المشكالت 
ة، حيث إنَّ التناقضات التقنيّ  ُتستخدم لحلِّ ىذه المبادئ  إذ إنّ  ة،اإلبداعيّ نتاجات لم أً كل أساسشّ ، وتُ في البرنامج

القدرَة عمى توليد عدد كبير من البدائل والمترادفاِت، أو  الطمبةالخيارات الموجودة في تمك المبادئ تعطي 
ة إلكساب تعميميّ و يمكن توظيفيا في العممية الأنّ ( ٜٕٓٓل عامر )آر اشكما أو  .عة واألصيمةاالستعماالِت المتنوّ 
 .ةالتعامل مع المشكالت وحميا بطرق إبداعيّ الطمبة قدرة عمى 
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 نظرّيووة مبووادئ واسووتخدام اإلبووداعيّ اليوودف الوورئيس موون الووربط بووين التفكيوور  أنّ  إلووى( ٕٔٔٓويشووير قطوويط ) 
، والكموووون واإلعوووداد)مرحموووة التحضوووير  اإلبوووداعيّ (  فوووي التووودريس ىوووو تسوووريع وتجووواوز مراحووول التفكيووور TRIZتريوووز) 

 ( .   اإللياممة ، ومرحواإلشراق، واالحتضان
ة في ( وجود فروق ذات داللة إحصائيّ WAY ANCOVA-2الثنائي المشترك ) التباينكما أظيرت نتائج تحميل 

 ولصالح الذكور.  الكمي ُتعزى لمنوع االجتماعيّ  اإلبداعيّ التفكير  اختبارعالمات 
 إلىالذكور يميمون  حيث إنّ ع بيا الذكور، ة التي يتمتّ الطبيعة الفسيولوجيّ  إلىيعزى ذلك  ويمكن أنْ 

ل واالبتكار، والجرأة في اإلجابة، وحب المغامرة، القدرة عمى حل المشكالت أكثر من اإلناث، والقدرة عمى التخيّ 
تفكير ة في الالفروق الفرديّ  أنّ  إلى( ٖٕٓٓ) ر، ويشير الخالديّ المصوّ  اإلبداعيّ ز عميو اختبار التفكير وىذا ما ركّ 

ًا عن ق فييا الذكور نسبيّ ىناك خصائص معينة يتفوّ  ، كما أنّ اإلناثكبر منيا عند ر أوسع وأوالذكاء عند الذكو 
 ، وحل المشكالت .واألجيزة، والتفاعل مع الرسومات، ة، والقدرة الرياضيّ ةمثل القدرة العقميّ  اإلناث

لمتفاعول  اإلبوداعيّ ة بين عالمات الطمبوة عموى اختبوار التفكيور ويتضح من النتائج وجود أثر ذات داللة إحصائيّ 
 . اإلناثاالستراتيجيات أفادت الذكور أكثر من  إذ إنّ  ،بين طريقة التدريس والنوع االجتماعيّ 

فميوارة  الطالقوة التوي تعنوي  ؛اإلبوداعيّ ىذه اإلستراتيجية كانوت فعالوة لكول ميوارات التفكيور  ذلك أنّ  إلىيضاف 
  ،الرسومات ، أو الحمول، أو الكممات، أو الطرق، أو المقترحات، أواألفكارمن  أو كتابة عدد عمى إنتاج قدرة الفرد

ل يسووتدعييا فوي فتورة زمنيووة محوددة مقارنووة بغيوره،  وذلوك حووول الموقوف الوذي يتعوورض لدراسوتو؛ وُتمثّوو التوي يمكون أنْ 
ة، والطالقوووة ، والطالقوووة المفظّيوووشوووكالطالقوووة األ ة ىوووي:، ولمطالقوووة مكونوووات فرعّيووواألفكوووارزيوووادة كوووم المعموموووات أو 

البرنووامج القوووائم عموووى  نة فوووية،  وقووود كووان لالسوووتراتيجيات المتضوومّ ة، والطالقوووة التعبيرّيووة، والطالقوووة االرتباطّيووالفكرّيوو
وتوودريب الطمبووة عمووى ذكوور  ،فووي حوول المشووكالت والتناقضووات إسووتراتيجّيةك( TRIZتريووز) نظرّيووةل ةاإلبداعّيووالمبووادئ 

طووالق عنووان التفكيوور لووودييم وتعزيووزىم وتقّبوو لتشووجيعيم عمووى الطالقوووة  األفكوووارل جميووع أمثمووة  متعووددة موون البيئوووة  وا 
متنوعووة موون النباتووات، وعموول البوووم صووور  اً أعووداد ة تحووويإعووداد زاويووة خضووراء فووي الغرفووة الصووفيّ  ، وقوود توومّ ةالفكرّيوو

تسوواعد الطمبووة عمووى  ،ةمختمفووة موون النباتووات البذرّيوو أشووكالا حسووب المووون، ورسووم وتصوونيفي ،ةخوواص بالنباتووات الطبّيوو
اهلل سووبحانو  ، وأنّ ر المووونة فووي ذكوور أمثمووة عمووى مبوودأ تغّيوو، وتشووجيع الطمبووة عمووى الطالقووة المفظّيووشووكالطالقووة األ
موووع البيئوووة  فّيووووالتك ،نفسووويا حمايوووةر لونيوووا مووون أجووول أعطوووى بعوووض الحيوانوووات والنباتوووات القووودرة عموووى تغّيووو وتعوووالى

 ض ليا.  النباتات التي ُتغّير درجة ألوانيا حسب اإلضاءة التي تتعرّ  ضاً أي، و المحيطة  مثل الحرباء

الميدورة  في  ة في استثمار مياه المشرب المدرسيّ ة كإستراتيجيات الخدمة الذاتيّ االستراتيجيات التدريسيّ  كما أنّ 
رمية، الزعتر، النعنع، حصى البان( وىنا ُطمب من الطمبة يوعة) المة المزر لمنباتات الطبيّ  بشكل تمقائيّ  ،الري

مختمفة،  وُطمب منيم التفكير في أساليب أخرى لالستفادة من المياه الميدورة،  زواياالتفكير ببدائل أخرى ومن 
إعطاء مساحة حيث ساعد ىذا المبدأ الطمبة في ، ةالمتنوعة والحمول النوعيّ  األفكاروتشجيع الطمبة عمى تقديم 
 .واسعة في المرونة في التفكير

واالبتكوار، وتتضومن  اإلبوداع، وأكثرىوا تعبيورًا عون اإلبوداعيّ من أىم ميارات التفكيور  األصالةولّما كانت ميارة      
تكووون  أنْ ممارسووة اسووتجابات غيوور مألوفووة، أو معتووادة، والقيووام بتووداعيات بعيوودة ألفكووار وموضوووعات معينووة، بمعنووى 

تنميتيووا تحتوواج مسوواعدة الطمبووة عمووى  عة مووع عوودم تكوورار الفكوورة والتمّيووز والتفوورد، وتكووون قميمووة التكوورار، فووإنّ غيوور شووائ
عووون الموووألوف، وعووودم  وقيمتيوووا المضوووافة، وتحفيوووزىم لمخوووروج األفكوووارطووورح أفكوووار جديووودة وتعتمووود عموووى نوعيوووة تموووك 
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 التووي توومّ  ،العشوورة المبووادئوفووق  لبرنووامج الُمعوودّ وُيعووزى لالسووتراتيجيات المتضوومنة فووي تنميووة ىووذه الميووارة با التكوورار،
تنووواقض أو  أيّ  ( وىووو تووودريب الطمبووة عمووى حوولّ  Inversionاسووتخداميا ومنيووا اسووتخدام  مبووودأ القمووب / العكووس ) 

جواد حموول مبتكورة غيور مألوفوة، والنظور لألموور يإ، وُيفيد ىذا المبدأ الطمبة في اإلجراءاتعكس  إستراتيجّيةبمشكمة 
 أسوطحة فكوان منيوا الزراعوة عموى وقد ُطِمب من الطمبة طرح أفكار جديدة لزراعة النباتات البذريّ  ،اكسةمن جية مع

وخاصووة المصوونوعة موون  ،ة التووي تووم االسووتغناء عنيوواالمنزلّيوو األدواتالسوويارات القديمووة، وفووي  إطووارات، وفووي المنووازل
ن طرح أفكار جديدة غير مألوفة، وتم يتضمّ  الذي، وتم عمل جمسات لمعصف الذىنيّ  ،ص من التموثالمدائن لمتخمّ 

بطريقوة  ،ومعوراة البوذور ،مغطاة البوذور ،البذور إنباتة إنبات النباتات من خالل كتابة مراحل عكس إجراءات عمميّ 
؛ وذلووك  محوواور  يوودير الحوووار بطريقووة العصووف الووذىنيّ  إلووىي لممعرفووة ة، وتووم عكووس دور الطالووب موون متمقّووعكسوويّ 

 ة.والتفكير ليصموا  لفيم متعمق في وحدة النباتات البذريّ  اإلبداعى لتشجيع الطمبة عم
ىوو نتيجوة تفاعول الطالوب موع البيئوة  النموو المعرفويّ  ة إذ يورى بياجيوو أنّ المعرفّيو نظرّيوةوىذا ما أكودت عميوو ال 

ر لوودى ىامووًا ويتطوووّ  ة التفاعوول يمعووب العموور دوراً م كيفيووة التفاعوول النشووط مووع ىووذه البيئووة؛ وفووي عممّيووالمحيطووة بووو ويووتعمّ 
القودرة عموى التفكيور بوأكثر مون طريقوة أو  ر لديوتطوّ ة، وتة والمعكوسيّ ة مفيوم المقموبيّ ات الماديّ الطالب في مرحمة العمميّ 

 ( .ٕٛٓٓبعد واحد )القيسي ،
جوزء فوي  أيّ نات الضارة من مبدأ الفصل واستخالص المكوّ  إلىاستخدام استراتيجيات تدريس تستند  كما أنّ 

ص موون الديوودان الضووارة بالنباتووات موون خووالل معالجتيووا بإضووافة بعووض ، والووتخمّ كل عووامالمحيطووة بشوو البيئووةالنبووات أو 
ة الموجوودة عمووى ص مون المووادة الصومغيّ ، والوتخمّ قان النباتووات بموادة الشويد األبوويضمثوول دىوان سوي األشوجار إلوىالموواد 

سووتراتيجّيةو سووتفاد منيووا، ة يُ بالسووتيكيّ  أوعيووةواالسووتفادة منيووا بعوود وضووعيا فووي  ،األشووجار  رمبوودأ تغّيوو إلووىتوودريس تسووتند  ا 
وتكيفوو  ،ر تفكيورهيووقودرة الفورد عموى تغي ،عوات السوتإذ تم تودريب الطمبوة عموى ألووان القبّ  ،ر لون بيئتولون الشيء وتغيّ 

كول ىوذا سواىم فوي تنميوة  ؛األشوجارعتوو، والتركيوز عموى الموون األخضور وىوو لوون ة بتغييور لوون قبّ مع المواقف الحياتّيو
 . األصالةميارة 

يوا ذات ة األخورى أنّ اإلبداعّيوات تريوز عون النظرّيو نظرّيوةز اسوتخدام مبوادئ موا يمّيو ( أنّ ٕٔٔٓوتشير سوممان )  
العمول بموا واالبتكوار و  اإلبوداع؛ وبالتوالي سواعد الطالوب عموى اآلالتتعتمد عمى اإلنسان وليس عموى  أي إنسانيو توجّ 

 من مكونات البيئة المحيطة .  يتراكم لديو من معرفة 
 نظرّيووةات توودريب منبثقووة عوون مبووادئ سووتراتيجيّ توودريب المعممووين عمووى إب ىوصووالدراسووة يعمووى نتووائج  بنوواءً و 

 (.  األصالة، و والمرونة ،في التدريس )الطالقة اإلبداعيّ تريز لتنمية ميارات التفكير 
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 بالمغة العربيةالمراجع 
( (لتالمية  TRIZتريةز ) نظرّيةةة برنامج مقترح لتدريس العموم في ضوء فاعميّ ( . ٖٕٔٓ، نيفين )براىيمإ -    

 ،. رسوالة ماجسوتير غيور منشوورةاإلبةداعيّ  روميارات التفكي في تنمية االستيعاب المفاىيميّ  إعداديّ  األولالصف 
 ، مصر .كمية التربية، جامعة الفيوم

تنميةة  الت فةي لممشةك  اإلبةداعيّ الحةل  نظرّيةةمسةتند ل ثةر برنةامج تدريسةيّ أ (.ٖٕٓٓجوادو، صوالح  ) أبو -   
 ردن .عمان، األ غير منشورة ، جامعة عمان العربية،رسالة دكتوراة  . لدى طمبة الصف العاشر اإلبداعيّ التفكير 
الحل  نظرّيةباستخدام  اإلبداعيّ  يرة في تنمية التفك. تطبيقات عمميّ  (ٕٗٓٓجادو، صالح ) أبو  -     

 ،  عمان: دار الشروق لمنشر والتوزيع.ٔ، طلممشكالت االبتكاريّ 
 ة، عمووان: دارالمسووير ٔ، طوالتطبيةةق نظرّيةةةال م التفكيةةرتعّمةة( . ٕٚٓٓمحموود) جووادو، صووالح ونوفوول، أبووو  -       

 لمنشر والتوزيع والطباعة.
فةي التفكيةر  (TRIZلممشةكالت ) االبتكةاريّ الحةل  نظرّيةةأثر التدريس وفةق . (ٕٔٔٓالتركي، عثمان )  -      

كميوة التربيوة  ،غيور منشوورةه . رسالة دكتوراحياءول الثانوي في مقرر األلدى طالب الصف األ  والتحصيل االبتكاريّ 
 . ة، السعوديّ الرياض ،، جامعة الممك سعود

 لممشكالت تريز اإلبداعيّ الحل  نظرّية(. ٜٕٓٓحنان بنت سالم بن عبداهلل ) ل عامر،آ -    
   (TRIZ ط ،)ٔ، .عمان: ديبونو لمطباعة والنشر والتوزيع 
 ، عمان : دار وائل لمنشر والتوزيع .ٔط ،ة في التفكير وال كاءالفروق الفرديّ ( . ٖٕٓٓديب)أ ،الخالديّ   -    

التفكيةر ( فةي تنميةة TRIZتريةز) نظرّيةة مبةاد ة برنةامج مبنةي عمةى فاعمّية( . ٕٔٔٓ، منيرة ) خميس -      
، كميووة . رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورةالثةةانويّ  األوللةةدى طمبةةة الصةةف  األحيةةاءوالتحصةةيل فةةي مقةةرر   اإلبةةداعيّ 

 جامعة الممك عبد العزيز، جدة .  ،ةالتربية الرياضيّ 
( فةي تنميةة التحصةيل TRIZتريةز)  نظرّيةةمبنةي عمةى  ة برنامج تةدريبيّ فاعميّ ( . ٕٔٔٓ، ديموا )سعيد   -    

 ، سوريا.شقجامعة دم ،ماجستير غير منشورة كمية التربيةرسالة  .اإلبداعيّ والتفكير 
فةةي مقةةرر العمةةوم   تريةةز فةةي تنميةةة التفكيةةر العممةةيّ  نظرّيةةةة اسةةتخدام فاعمّيةة( . ٕٔٔٓ، أموول ) سووممان  -      
اجستير غير منشوورة ،كميوة التربيوة، جامعوة أم القورى رسالة م، بمكة المكرمة ر لدى تممي ات الرابع االبتدائيّ المطوّ 
 ، السعودية.، مكة

صةةورة معدلةةة  اإلبةةداعيّ دالالت صةةدق وثبةةات اختبةةارات تةةورانس لمتفكيةةر ( . ٖٜٛٔ، راشوود )الشوونطيّ   -       
، ةاألردنّيووجامعووة ، رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة، ال)ب( واالختبةةار الشةةكميّ  )أ( االختبةةار المفظةةيّ  ةاألردنّيةةلمبيئةةة 
 . األردن ،عمان
لممشوكالت  االبتكواريّ ات الحول سوتراتيجيّ إة بعوض (. فاعميّ ٖٕٔٓريم بنت سممان ) الخازميّ ، و صبري ماىر  -    

لوودى تالميووذ المرحمووة االبتدائيووة لمموىوبووات بالمدينووة  االبتكوواريّ تريووز فووي تعموويم العموووم عمووى تنميووة ميووارات التفكيوور 
 . ٚٗ-ٖٔ(: ٔ) ٕ٘ة في التربية وعمم النفس،عربيّ دراسات ،المنورة 
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لحل مشكالت العموم ياسةتخدام بعةم مبةادىء تريةز )  ة برنامج تدريبيّ فاعميّ (. ٕٛٓٓبوراىيم  )إ عبد اليادي،- 
TRIZ كميوة  ،منشوورة رغيو ماجسوتيررسوالة  ،ةلةدى تالمية  المرحمةة االبتدائّية العممةيّ  اإلبةداع( في تنمية ميةارات
 ، مصر .معة االسكندرية، جاالتربية

، رة فيةومكوناتةو، مراحةل العوامةل المة ثّ  ،مفيومو، أنواعو خصائصو اإلبداعيّ لتفكير (. إٓٔٓ، فضيمة)عرفات-
 WWW.ALnoor.Starticleمن الرابط  ٕٙٔٓ/ٖ/ٔاسترجع في 

 . والتوزيعلمنشر ، عمان : دارالمسيرة ٔ. ططفالتعميم التفكير لجميع األ(. ٕٚٓٓ، يوسف ) قطاميّ  -  
 . عمان : دار الثقافة لمنشر والتوزيع .اً المشكالت إبداعيّ  حلّ (. ٕٔٔٓغسان ) ،قطيط-   
 . عمان : مطابع دار دجمة . عمم النفس التربويّ (. ٕٛٓٓمحمود ) ،القيسيّ   -   
( . وأثةةرة فةةي تنميةةة التحصةةيل TRIZتريةةز ) نظرّيةةةعمةةى  برنةةامج مفتةةرح مبنةةيّ ( . ٖٕٔٓ، رانوودا )محموود  -   

. رسووالة لممشةةكالت والقةةدرة عمةةى اتخةةا  القةةرار فةةي مةةادة العمةةوم لةةدى المرحمةةة االعداديةةة اإلبةةداعيّ وميةةارات الحةةل 
 ، جامعة عين شمس، مصر .ماجستير غير منشورة، كمية البنات

أداء طمبةةة األردن فةةي الدراسةةة ة لمسةةتوى دراسةةة تحميمّيةة(. ٕٔٔٓة )لتنميووة القوووى البشووريّ  المركووز الوووطنيّ    -   
 ، عمان، األردن.( TIMMS) ة لمرياضيات والعموم الدوليّ 
الشةاممة لميةارات اقتصةاد  ةة التقويميّ نتائج الدراسة الوطنيّ (.ٕٗٔٓة )لتنمية القوى البشريّ  المركز الوطنيّ   -    

 . عمان، األردن ،المعرفة
ير يااتجاىةةات حديثةةة لتعمةةيم العمةةوم فةةي ضةةوء المعةة( .ٕ٘ٓٓ) وراشوود،عمي ،، منووىوسووعوديّ  ،أحموود ،النجووديّ  -  

 .، القاىرة:  دار الفكر العربيّ ٔ. طةالبنائيّ  نظرّيةة وتنمية التفكير والالعالميّ 
 .. عمان : دار الفرقان عمم النفس التربويّ (. ٕٛٓٓنشواتي، عبد المجيد )  -
لتعمةيم فةي  األردن ) امنتةدى  فوي األردن،  لمنظام التربويّ  ةرؤية مستقبميّ  ( .نحوٕٕٓٓوزارة التربية والتعميم )   -

 .عمان ( إدارة البحث والتطوير التربويّ  -سبتمبر-11
 ة .، عمان : المطابع التعاونيّ  ةاألساسيّ اأُلطر العامة لمناىج العموم لممرحمة  .(ٕ٘ٓٓلتعميم ) وزارة التربية وا  -     
 ة، عمان : المطابع التعاونيّ  ةاألساسيّ اأُلطر العامة لمناىج العموم لممرحمة  .(ٕٕٔٓوزارة التربية والتعميم )   -     

ة التعمةةةيم لممرحمةةةة لضةةةبط نوعّيةةة لنتةةةائج االختبةةةار الةةةوطنيّ  تقريةةةر اإلحصةةةائيّ ال.  (ٖٕٔٓوالتعمووويم) وزارةالتربيوووة -
 .ةعمان، المطابع التعاونيّ  ،ةاألساسيّ 

 
-     Hipple  , J,  (2002)    .How TRIZ  will affect the future  of forecasting  and     

problem solving. Journal of Innovation-TRIZ,(7): 187-189. 
-    Guiflord , J ,P .(1980) . Traits  of  Creativity .7 th  ed, London : pengum  Books.  
   - Rogers ,   C . (1980) . Towards  a Theory  of  Creativity .7 th  ed, London : 

pengum  Books. 
 - Vincent , J.&Mann,D. (2000). Triz in biology  teaching. The Triz Journal 

Availabl.Retrieved  March  12,2016  froz 
  journal.com/archives/2000/9/a/index.htm-http://www.triz 

  -   Yiching ,L & Minder , C.(2011).Using  collaborative technology for  TRIZ 

innovation  methodolgy,International Journal of Electronic Business Management, 

9( 1): 12-23. 

344

http://www.triz-journal.com/archives/2000/9/a/index.htm

